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PORTARIA Nº 054, DE 30 DE MAIO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE REMOÇÃO
DE SERVIDOR EFETIVO”

A Prefeita Municipal de Inconfidentes, Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o inciso I, alínea “d” do artigo 90 da Lei Orgânica
Municipal c/c artigo 27 da Lei Municipal nº 796/99 e:
CONSIDERANDO que ELIZABETE DO COUTO, CPF 027.025.756-09 e RG nº
M-5.144.077 é servidora pública do Município de Inconfidentes, aprovada em Certame
Público, nomeada e empossada em 31/03/1995 para exercer as atribuições do cargo de
Agente Administrativo
CONSIDERANDO o afastamento da servidora Débora Rodrigues por motivos
de saúde;
CONSIDERANDO a necessidade de suprir a demanda de trabalho na
secretaria da Escola Municipal Rogério Bernardes de Souza em virtude do afastamento
da servidora Débora Rodrigues;
CONSIDERANDO se tratar de interesse público, mais especificamente no
tocante à prestação de serviço público e da necessidade de servidor para exercer
funções administrativas vinculadas ao Departamento Municipal de Educação;
CONSIDERANDO que a remoção pode ocorrer e, no caso deve ocorrer de
ofício, nos termos do disposto no artigo 27 da Lei Municipal nº 795 de 1999.
CONSIDERANDO que o presente ato administrativo não ostenta desvio de
poder, nem se apresenta destituído de motivação e de finalidade, já que não implica em
mudança de cargo e que atende o interesse público primário revelado na necessidade
de servidor para desenvolver serviço administrativo vinculado ao Departamento
Municipal de Educação;
RESOLVE:
Art. 1° Remover a servidora pública municipal ELIZABETE DO COUTO da
Biblioteca Municipal para exercer as funções do cargo de Agente Administrativo junto à
secretaria da Escola Municipal Rogério Bernardes de Souza a partir do dia 01/06/2022.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário entrando esta Portaria em
vigor na data de sua publicação.

Inconfidentes, 30 de maio de 2022.

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
Prefeita Municipal

